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Planning & Proces Participatiegroep Fietsplan Olst 
   
 
 

Bijeenkomst Wat gaan we doen? Aanwezig Proces en afstemming 
1 – participatie 
 
21 sept. 2022 

Met elkaar in beeld 
brengen welke rol de 
participatiegroep heeft, 
wat de kaders zijn (waar 
hebben we het over) en 
procesafspraken maken 
met elkaar. 
 

Projectleider 
Projectsecretaris 
Communicatieadviseur 
Participatiegroep 

 

2 – fietsen 
 
6 okt. 2022 

Met elkaar door Olst 
fietsen om de knelpunten 
met elkaar te ontdekken. 
Benoemen met elkaar 
wat het knelpunt is.  
 

Projectleider 
Projectsecretaris 
Verkeeradv. gem. 
Goudappel 
Participatiegroep 
 

 

3 – oplossing  
 
25 okt. 2022 

Met elkaar kijken wat 
oplossingen voor de 
knelpunten kunnen zijn. 
Dit doen we in 2 
verschillende sessies. Dit 
is sessie 1. 

Projectleider 
Projectsecretaris 
Verkeersadv. gem. 
Goudappel 
Participatiegroep 
 

Goudappel vertaalt wat 
besproken is in een 
concept-ontwerp. 
 
Alle reacties/oplossingen 
die aangedragen 
worden, worden 
opgenomen in 
reactienota, zodat altijd 
duidelijk is wat er 
aangedragen is en wat 
ermee gedaan is. 
 

4 – oplossing 
 
22 nov. 2022 

Met elkaar kijken wat 
oplossingen voor de 
knelpunten kunnen zijn.  
Dit doen we in 2 sessies. 
Dit is sessie 2.  
 
 
Goudappel vertaalt wat 
besproken is in een 
concept-ontwerp. 
 

Projectleider 
Projectsecretaris 
Verkeersadv. gem. 
Goudappel 
Participatiegroep 
 

Goudappel vertaalt wat 
besproken is in een 
concept-ontwerp. 
 
Alle reacties/oplossingen 
die aangedragen 
worden, worden 
opgenomen in 
reactienota, zodat altijd 
duidelijk is wat er 
aangedragen is en wat 
ermee gedaan is. 
 

5 – concept-
ontwerp 
 
8 dec. 2022 

Goudappel presenteert 
het concept-ontwerp aan 
de participatiegroep.  
 

Projectleider 
Projectsecretaris 
Participatiegroep 
Verkeersadv. gem. 
Goudappel 
 

Daarbij is belangrijk dat 
iedereen herkent wat er 
besproken is in sessie 3 
en 4 en aan de hand van 
de reactienota weet wat 
er met zijn/haar 
reactie/oplossing gedaan 
is.  
 
Als participatiegroep, 
Goudappel en gemeente 
zich kunnen vinden in het 
concept-ontwerp gaat het 
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concept-ontwerp naar:  
- Gemeente team BOR  
- Provincie 
- CROW 
- Politie 
- Ouderenbonden  
- Route Netwerk Salland 
- Natuurlijk Olst 
 
Reacties van de 
hierboven genoemde 
partijen nemen we mee 
in de reactienota.  
 

Inloopbijeenkomst 
 
17 jan. 2022 
 

We leggen het concept-
ontwerp voor aan de 
inwoners. Zij mogen 
hierop reageren 

Projectleider 
Projectondersteuner 
Verkeersadv. gem. 
Goudappel 
Inwoners 

Alle reacties/oplossingen 
uit de voorgaande 
sessies, externe partijen 
zijn bijgehouden in een 
reactienota. Der 
reactienota wordt 
aangevuld met de 
reacties van de 
inloopbijeenkomst.  
 
De gemeente zorgt 
ervoor dat de reactienota 
compleet wordt gemaakt 
met een antwoord. Zodat 
voor iedereen duidelijk is 
wat er met zijn/haar 
reactie is gedaan.  
 

6 – reactienota  
 
Datum volgt 

We bespreken met 
elkaar de reactienota en 
kijken met elkaar of er 
nog zaken aangepast 
moeten worden op het 
concept-ontwerp.  

Projectleider 
Projectondersteuner 
Participatiegroep 
Goudappel 
 

Goudappel voert de 
aanpassingen die nog 
gedaan moeten worden 
n.a.v. de reactienota 
door en levert een 
definitief ontwerp op.  
 
De reactienota wordt op 
de website gedeeld en 
naar iedereen gestuurd 
die een reactie heeft 
achtergelaten.  
 

7 – definitief 
ontwerp, vervolg en 
evaluatie 
participatieproces  

Datum volgt 

In deze sessie delen we 
het definitieve ontwerp 
en het bijbehorende 
collegevoorstel (met o.a. 
prioritering, planning en 
financiën).  
Daarnaast kijken we met 
elkaar hoe we verder 
gaan, of en hoe iedereen 
op de hoogte wil blijven 
over het vervolgtraject en 
willen we graag ophalen 
wat jullie van het 
participatietraject 

Projectleider 
Projectondersteuner 
Communicatieadviseur 
Participatiegroep 
Goudappel 
 

Als alle partijen zich 
kunnen vinden in het 
definitieve ontwerp en 
het collegevoorstel, dan 
gaat het op route naar 
het college.  
 
Het definitieve ontwerp 
wordt na vaststelling 
door het college gedeeld 
met: 
- Provincie 
- CROW 
- Politie 
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• Als college akkoord is met het collegevoorstel en het ontwerp, dan wordt het ontwerp in fases 

(behorend bij het project of onderhoud) uitgerold in de komende jaren.  
 

vonden. Wat ging goed, 
wat kan een volgende 
keer beter?  

- Ouderenbonden  
- Route Netwerk Salland 
- Natuurlijk Olst 
- Inwoners gemeente 


